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1. Objetivo
Desenvolver um sistema computacional para
auxiliar na análise das curvas Força x Elongação
(FE) provenientes do teste biomecânico Energia
Total de Ruptura (ETR).

2. Materiais e Métodos
Foram utilizados 31 segmentos de cólon des-
cendente de ratos machos Wistar, os quais
foram submetidos ao teste ETR. Neste en-
saio biomecânico, os corpos de prova são tra-
cionados axialmente até o instante de ruptura.
Paralelamente a essa atividade, o Sistema de
Aquisição e Análise de Dados Biomecânicos
(SABI 2.0)[1], registra os valores de força e
elongação, os quais são exportados para ar-
quivos texto. Após os procedimentos dos en-
saios biomecânicos, foi desenvolvido, em lin-
guagem computacional R (LR), um sistema para
auxiliar na análise das curvas do ensaio ETR.
O código foi implementado de acordo com o
paradigma de programação estruturado apre-
sentando as seguintes funcionalidades: captura
dos dados a partir de arquivos texto, delinea-
mento das curvas FE, análise de segmentos das
curvas, cálculo dos atributos Força de Ruptura a
Tração (FRT) e Energia Total de Ruptura (ETR),
e equacionamento do comportamento mecânico
desses materiais por meio de ajuste de curvas.
Após a implementação do código, foram realiza-
dos testes com os dados dos ensaios com o in-
tuito de validar o sistema.

3. Resultados e Discussão
O estudo das propriedades mecânicas das alças
intestinais é importante, pois altas taxas de mor-
talidade poderiam ser evitadas. Nesse contexto,
foram desenvolvidos o ensaio biomecânico ETR
e o SABI 2.0 que trazem informações impor-
tantes sobre o padrão de deformação das alças
intestinais. No entanto, para um maior entendi-
mento do comportamento mecânico desse ma-
terial biológico, são necessários estudos en-
volvendo a morfologia das curvas FE e sua
correlação com fatores que influenciam nas pro-
priedades das alças intestinais como: morfolo-

gia heterogênea, anisotropia e propriedade vis-
coelástica não-linear [2]. Estudos mais detalha-
dos a respeito dessas propriedades poderiam
ser feitos a partir da utilização de ferramentas
computacionais. Dessa forma, neste trabalho
foi desenvolvido um sistema computacional que
permite a análise das curvas provenientes do
ensaio ETR. A LR foi utilizada por ser livre, pos-
suir suporte a captação de dados, delineamento
de gráficos, cálculos matemáticos e estatı́sticos.
O aplicativo foi testado para os dados dos 31
corpos de prova submetidos ao ensaio ETR. Em
todos os casos, as curvas FE foram delineadas
com todos os pontos fornecidos pelo SABI, os
atributos FRT e ETR foram devidamente calcula-
dos e os ajustes de curva foram adequados para
todos os dados utilizados. Os resultados estão
resumidos na tabela abaixo.
Tabela 1: Valores da média, desvio padrão e erro padrão do

coeficiente de determinação, FRT e ETR.
R2[%] FRT [kgf ] ETR[kgf.cm]

Média 99,77 374,44 291,34
Desvio Padrão 0,0019 92,1 98,8

Erro Padrão 0,00034 16,5 17,7

4. Conclusões
O sistema desenvolvido neste trabalho poderá
constituir uma ferramenta útil na investigação
das propriedades mecânicas das alças intesti-
nais e poderá ser inserido no SABI 2.0.
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